
3.  A – Plán domácí výuky do 19. 6. 2020  

 

ČESKÝ JAZYK 

 Stále procvičujeme pravopis, určování slovních druhů a podrobněji se zabýváme 
podstatnými jmény (dokážeme je skloňovat v jednotném čísle, určit jejich rod a číslo) a 
slovesy (dokážeme určit osobu, číslo i čas, v čase přítomném umíme sloveso vyčasovat) 
  Nové učivo: seznámíme se s pojmem INFINITIV (čteme infinytyf) neboli neurčitek. 
Přečti si v učebnici na straně 86 a ústně si vyzkoušej v 1.cvičení na této straně. Poslechni si 
výklad paní učitelky Libušky: https://www.youtube.com/watch?v=_2oq50TTbbk 

Další nový pojem ZVRATNÁ SLOVESA je vysvětlen na straně 89 - přečti si ve žlutém 
rámečku.  
Na procvičení sloves posílám pracovní list – prosím odešlete do 19. 6. 

Opakování je připraveno i ve velkém PS na str.37– vypracujte cv.1,2 a 3 a pošlete do 19. 6. 

 A poslední dva pojmy jsou VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ. Přečtěte si o nich 
v učebnici na straně 17, 19 a 20- zapamatujte si rozdíl mezi VJ a S. Některá cvičení si můžete 
splnit ústně. Učivo na str.18 vynechejte, celé téma si probereme až v září. 
 

Psaní – postupně si můžete doplňovat volné stránky, sešit už nebude ve škole potřeba - 
neposílejte 

Čtení – pokračujte v četbě vlastních knížek, přečtěte si libovolnou pohádku od Boženy 
Němcové 

 

MATEMATIKA 

 Opakujeme sčítání a odčítání zpaměti i písemně. Nezapomínáme na násobení a dělení. 
Násobkové řady musíme umět hbitě přeříkat vzestupně i sestupně.  

Nová látka: Písemné násobení je vysvětleno v učebnici na straně 150. Přes folii si 
vyzkoušejte 2. cvičení – to je snadné. Obtížnější příklady jsou na straně 151, velmi názorně 
vám je vysvětlí i pan učitel zde: https://www.youtube.com/watch?v=Q33U7YWpYug 

Ve škole toto učivo zvládli vaši spolužáci rychle. Věřím, že i vám doma se bude dařit. 
Vypočítejte na papír příklady na str.151 cv. 12  a pošlete do 19. 6. 

 

Na úplný závěr se seznámíme s dělením se zbytkem – učebnice od str.112 – 115 

Dobře to vysvětluje pan učitel : https://www.youtube.com/watch?v=iz2YZKRainE 

https://www.youtube.com/watch?v=apn7PqAbVbU 

Pokud tomu porozumíte, vyzkoušejte si na str.114 cv.13 a pošlete, uděláte mi radost  
Toto učivo budeme procvičovat společně až v září.  
Zájemcům o barevné počítání posílám další list- dobrovolné 

 

M-G 

 V sešitě nám chybí zápis o kružnici, přepište si tam: 
KRUŽNICE 

- je částí roviny, je to uzavřená křivá čára 

https://www.youtube.com/watch?v=_2oq50TTbbk
https://www.youtube.com/watch?v=Q33U7YWpYug
https://www.youtube.com/watch?v=iz2YZKRainE
https://www.youtube.com/watch?v=apn7PqAbVbU


- potom si otevřete učebnici na str.90, narýsujte vše co je ve cv.1, připište i  popisky (to, 
co je na modrém pozadí si zkuste JEN ústně doplnit) 

 

 

PRVOUKA 

 Čeká nás poslední kapitola Péče o své zdraví - přečtěte si v učebnici od str.68 a 
popovídejte si prosím  na dané téma  s rodiči 
Veškeré letošní učivo je shrnuto na str.76 – 78, zjistěte, co všechno si pamatujete. 
 

 

 

 

Milé děti, 
 do konce školního roku zbývají už jen 2 týdny a 2dny.Toto je poslední plán učiva, 
který dostáváte. Tak s chutí do toho, ať máte do pátku hotovo 😊. 

Ještě bude potřeba vyzvednout si věci ze skříněk, vyklidit lavice, odevzdat učebnice  a 
přijít si pro vysvědčení. Potřebné informace k závěru školního roku pošlu do týdne vašim 
rodičům. 

      

              Všechny vás zdravím a těším se na vás. Jana Peterková 


